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Πάτρα, 23 Οκτωβρίου 2018 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 1402/18-3-2015 (ΦΕΚ 
597/τ.Β/15-4-2015) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τροποποιήθηκε με την 
υπ. αριθ. 3777/16-09-2016 (ΦΕΚ 3197/Β/05-10-2016) όμοια απόφαση, συνήλθε στη 4η 
συνεδρίαση, στην Πάτρα, στις 23 Οκτωβρίου 2018, με την υπ. αριθ. 3737/5-10-2018  
Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:   
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 
2. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  
4. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και 

ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2017.  
5. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 

2020», επίτευξη των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση,  
προγραμματισμός προσκλήσεων και κριτήρια αξιολόγησης πράξεων.  

6. Ενημέρωση για την πορεία Αναθεώρησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,                 
ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης. 

7. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 
Επικοινωνίας του Προγράμματος και την αξιολόγηση της Επικοινωνίας. 

8. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων  

 Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ) 

 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες επιτάχυνσης της 
εφαρμογής (ΕΥΣΕ) 

 Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027 
o Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού 

σχεδιασμού 
o Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ του Κανονισμού ΕΚΤ+ 

9. Άλλα θέματα 
10. Συζήτηση 



Αποφάσεις – Συμπεράσματα 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
 

Στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, παρέστησαν  30 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί 
συνόλου 48 μελών,  και  7 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο 
κατάλογο των συμμετεχόντων.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα μέλη η 
ημερήσια διάταξη και τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης και 
ακολούθησαν: 

 Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) Υπουργείο 
Οικονομίας & Ανάπτυξης εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
Τονίσθηκε η σημασία της δημοσιότητας για τις παρεμβάσεις μέσω του ΕΣΠΑ, και 
δόθηκαν εύσημα για τη λειτουργία στη Δυτική Ελλάδα της «Επιχειρηματικής Συμμαχίας» 
σαν συνέχεια της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που θα είναι κρίσιμος 
παράγοντας για την επιτυχία και της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Επίσης 
τονίσθηκε ότι η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, με 
βάση και την πρόσφατα διαμορφωμένη εθνική στρατηγική, είναι το ζητούμενο.  
Τονίσθηκε επίσης η καλή πορεία ΕΣΠΑ σε όλη τη χώρα και ότι θα πρέπει να δοθεί βάση 
στην ωρίμανση έργων για την τελική ευθεία της υλοποίησης της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020, όπως και ότι απαιτείται η περεταίρω προσπάθεια στήριξης των 
Δικαιούχων, που αντιμετωπίζουν και το δύσκολο συνολικό θεσμικό πλαίσιο. Επίσης έγινε 
σύντομη ενημέρωση για την πορεία της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-
2020. 
Όσο αναφορά τη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027) έγινε αναφορά στην πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο 2018, τους προταθέντες νέους κανονισμούς, που 
αποτυπώνει την ειλικρινή προσπάθεια από την ΕΕ για την απλοποίηση των διαδικασιών 
(π.χ. απλοποιημένα κόστη). Έγινε αναφορά στην τρέχουσα διαπραγμάτευση για την 
κατανομή πόρων στα κράτη μέλη και τη διαφαινόμενη προοπτική για την αύξηση πόρων 
για την Ελλάδα, η οποία έχει σαν  στόχος να ολοκληρωθεί πριν το Μάιο 2019 (πριν τις 
ευρωεκλογές) αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες. 
Τονίσθηκε τέλος και η σημασία των προϋποθέσεων (αιρεσιμοτήτων), που θα πρέπει να 
έχει καλύψει η χώρα από την πρώτη μέρα υλοποίησης του νέου Προγράμματος. 

 Αρχικές τοποθετήσεις των  στελεχών της ΕΕ: 
Αναφέρθηκε ότι η «Ευρώπη» είναι παρούσα στην καθημερινότητά μας και με τα έργα 
της πολιτικής συνοχής, που θα πρέπει να διαφυλαχθεί σαν «κόρη οφθαλμού». Έγινε 
επίσης αναφορά στην πολύ χρήσιμη επίσκεψη στα δύο έργα στο Αίγιο στις 22/10/18 
αλλά και  έγινε αναφορά στη σημαντικότητα του τομέα της επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας, καθώς στην επόμενη προγραμματική περίοδο ο τομέας αυτός θα έχει 35% 
των πόρων. Όσο αναφορά τη γραφειοκρατία αναφέρθηκε ότι στην πρόσφατη έρευνα 
«doing business» η Ελλάδα είναι 67η στον κόσμο και τελευταία χώρα στην ΕΕ. Η ευκολία 
για το επιχειρείν, τις αδειοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις, λοιπών αδειών (πολεοδομικά, 
περιβαλλοντικά κλπ) αποτελούν την λεγόμενη ποιότητα διακυβέρνησης. 
Είναι σημαντικό το κενό διακυβέρνησης μεταξύ Βορρά – Νότου ενώ δεν αρκούν να 
υπάρχουν μόνο οι RIS3, αλλά να λυθούν τα προβλήματα της διακυβέρνησης (και 
ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής, με πολύ καλό παράδειγμα η Εσθονία). 
Ζητήθηκε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των δράσεων και η δημιουργία κατάλληλου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τους νέους.  
Η λογική των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων πρέπει να διαπεράσει όλες τις δράσεις 
διαμόρφωσης πολιτών και να μην υπάρχουν απομονωμένα έργα.  



Καλό θα ήταν στις επόμενες ΕπΠα να υπάρξουν παρουσιάσεις για τις ΒΑΑ από τους 
Δήμους για την πρόοδο των παρεμβάσεων.  
Μεγάλη η σημασία της δημοσιότητας και των πινακίδων, αλλά όχι μόνο . 
Τέλος τονίσθηκε η σημασία των κοινωνικών φορέων για την υλοποίηση των δράσεων. 

 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Πορεία υλοποίησης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. Ετήσια έκθεση υλοποίησης  
Παρουσιάστηκε  από την Διαχειριστική Αρχή η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 
σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος δίνοντας 
έμφαση στις προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες, καθώς και την εκτίμηση 
επίτευξης των στόχων για το πλαίσιο επίδοσης αλλά και η εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων 
και αυτοδεσμεύσεων, που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  
Παρουσιάσθηκε η πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ΠΔΕ – RIS3 
καθώς και η πρόοδος Υλοποίησης των στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ, καθώς και το πλαίσιο 
επίδοσης. 
Επίσης έγινε ενημέρωση για την πρόοδο του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων. 
 

2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 
2020», επίτευξη των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση,  προγραμματισμός 
προσκλήσεων και κριτήρια αξιολόγησης πράξεων 
Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η πρόοδος Εξειδίκευσης Εφαρμογής 
του ΕΠ (ΕΕΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και η επίτευξη των ετήσιων στόχων. 
Παρουσιάστηκε επίσης η εξειδίκευση νέων δράσεων, η οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με το 
αρ. 19 του Ν. 4314/2014: 
i) το περιεχόμενο της 14ης έκδοσης του δελτίου εξειδίκευσης, 
ii) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων για τα έτη 2018 και 2019. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 μετά την 
εισήγηση του προέδρου της και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ενέκρινε ομόφωνα: 
α) το περιεχόμενο των νέων δράσεων της 14ης έκδοσης του δελτίου Εξειδίκευσης Εφαρμογής 
του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020,  
β) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για το έτος 2018 και 2019, όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν και  
γ) τα νέα και τα τροποποιημένα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 2014-2020. 
Η ΔΑ του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τέλος ενημέρωσε την Επιτροπή 
Παρακολούθησης σε συνέχεια των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, σχετικά με την 
ενεργοποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υλοποίησης του ΕΠ. 
Τέλος έγινε ενημέρωση για την παράταση της λειτουργίας των ενταγμένων  δομών 
καταπολέμησης των διακρίσεων και της φτώχειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.  
 

3. Ενημέρωση για την πορεία Αναθεώρησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,                
ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης  

Η ΔΑ του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόταση της 
2ης Αναθεώρησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020, η οποία υποβλήθηκε, μέσω της SFC, 
στις 12-07-2018 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Στις 03-08-2018 στάλθηκαν παρατηρήσεις 
από την Ε.Ε., για τις  οποίες, μετά από διαβούλευση δόθηκαν διευκρινήσεις  και έγινε 
υποβολή νέας έκδοσης του Προγράμματος προς έγκριση από την ΕΕ στις 08/10/2018. 
 



4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής και την τροποποίηση της Στρατηγικής για την 
Πληροφόρηση και Επικοινωνίας του Προγράμματος. 

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την Διαχειριστική Αρχή οι δράσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν καθώς και αυτές που προγραμματίζονται για το επόμενο 
έτος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. 

 
5. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

 Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τις απαιτήσεις 

παρακολούθησης των δεικτών του Ε.Π. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι κανονιστικές και οι 

άλλες απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση  των δεικτών, ο προσανατολισμός της 

προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 στην επίτευξη αποτελεσμάτων, οι απαιτήσεις της 

Γενικής Αιρεσιμότητας 7, το Πλαίσιο Επίδοσης και οι ανάγκες Αξιολόγησης των Ε.Π. Επίσης, 

έγινε αναφορά στην πρόσφατη εμπειρία των ελέγχων των συστημάτων παρακολούθησης, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και επισημάνθηκαν οι παράγοντες αξιοπιστίας των συστημάτων  

παρακολούθησης των δεικτών. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες 

των υπηρεσιών της ΕΑΣ στο πλαίσιο της παρακολούθησης των δεικτών με στόχο την αρωγή των 

Διαχειριστικών Αρχών και των Τελικών Δικαιούχων καθώς και για  την εκπλήρωση και την 

τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησής τους. Τέλος, έγινε σύντομη αναφορά για τις 

προβλέψεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 αναφορικά με το σύστημα 

δεικτών των προγραμμάτων.   

 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής 

(ΕΥΣΕ) 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΕ.  

 Ενημέρωση για την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού της Επόμενης 

Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για την πρόταση 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-

2027. Έγινε αναφορά στις πολιτικές προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται, τη μεθοδολογία 

κατανομής των πόρων της Πολιτικής Συνοχής και ιδιαίτερα στο αποτέλεσμα της πρότασης και 

τις δυσκολίες για τη χώρα μας. Τέλος έγινε αναφορά στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί της 

πρότασης προϋπολογισμού και του κανονιστικού πλαισίου.  

 Ενημέρωση για τον Κανονισμού ΕΚΤ+ της Επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΕΚΤ.  

 Από πλευράς ΕΥΘΥ η εκπρόσωπός της αναφέρθηκε στην επίλυση θεσμικών θεμάτων και τη 

θέσπιση της δυνατότητας ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ σαν ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων καθώς και 

την προώθηση των επιλογών της χρήσης του απλοποιημένου κόστους. 
 
 



Τοποθέτηση των εκπροσώπων της ΕΕ 
Γερολυμάτου Ευαγγελία (GD Emploi): 
Εξέφρασε την Ικανοποίηση για την εξειδίκευση του ΕΚΤ και την υλοποίηση  των δράσεων 
των Κέντρων Κοινότητας. 
Εκφράστηκε προβληματισμός για τον τομέα της Υγείας όσο αναφορά την καθυστέρηση της 
ενεργοποίησής του που θα πρέπει μέσα στο 2019 να υπάρξει πρόοδος. 
 
Κονίδας Βασίλειος (GD REGIO): 
Διαπιστώθηκε η πολύ ικανοποιητική απορρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ιδιαίτερα στον Άξονα Προτεραιότητας 5. Προσοχή να δοθεί στην ενεργοποίηση του Άξονα 
Προτεραιότητας 1. Για το Θεματικό Στόχο 3 η επιτάχυνση αυτή θα είναι ανταμοιβή για τη 
δουλειά που έχει ήδη γίνει από πλευράς της Διαχειριστικής Αρχής. 
Αναφέρθηκε  στον Άξονα Προτεραιότητας 2 όπου περιλαμβάνονται κυρίως αστικές 
αναπλάσεις, ενώ θα πρέπει να προωθηθούν και τα έργα διαχείρισης αποβλήτων και 
λυμάτων στο βαθμό που αυτό προβλέπεται στα πλαίσια του Ε.Π. 
Προτάθηκε για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 να δημιουργήσει δεξαμενή με ώριμα έργα, ενώ 
θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην πληροφόρηση. 
 
Γκόγκος Χρήστος (GD REGIO): 
Τονίσθηκε η ανάγκη για την ιεράρχηση των δράσεων και να γίνουν άμεσα βήματα 
υλοποίησης, καθώς η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη και θα πρέπει να επιταχύνουμε καθώς 
ο τελευταίος χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος (2023) έχει υψηλούς στόχους, ιδιαίτερα  
καθώς το έτος 2019 είναι εκλογική χρονιά και μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις. 
Επίσης τονίσθηκε και η ανάγκη της προετοιμασίας της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. 
Σχετικά με Άξονα Προτεραιότητας 1, η λειτουργία «Επιχειρηματική Συμμαχία» και του 
«Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας» θα πρέπει  να λειτουργούν και να 
φέρουν αποτέλεσμα που  θα κριθούν από αυτά. Να καταγράφονται τα συμπεράσματα των 
συμβουλίων και να υπάρχει παρακολούθηση των δράσεων που προτείνονται. 
Σχετικά με Άξονα Προτεραιότητας 2, υπάρχουν 34 έργα αναπλάσεων, αλλά λείπουν τα έργα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για το 50% της 
ανακύκλωσης, ο οποίος είναι εφικτό να γίνει σύμφωνα με το παράδειγμα άλλων Κρατών 
Μελών. Ιδιαίτερα τονίσθηκε η σημασία του τομέα των υγρών αποβλήτων καθώς υπάρχει 
προδικαστική διαδικασία για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, που δεν έχουν ΕΕΛ.  
Εκφράστηκε η συμφωνία για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα με καλύτερη οργάνωση και 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Επίσης διαπιστώθηκε η ορθή παρακολούθηση των προβλέψεων με βάση την ανάλυση των 
δαπανών, που είναι ρεαλιστικές καθώς προέρχονται εκ των κάτω, λαμβάνοντας  υπ όψιν  
και την πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων.  
Τέλος εκφράστηκε η ικανοποίηση για τον τρόπο προσέγγισης του θέματος της δημοσιότητας 
και της πληροφόρησης.  



Παρεμβάσεις φορέων – μελών της ΕπΠα 
 
ΓΓΕΤ 
Από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας τονίστηκε η πολύ καλή 
συνεργασία με την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ. Έγινε αναφορά στην Εθνική Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 
και δόθηκαν πρόσφατα στοιχεία συμμετοχών στην εθνική δράση της ΓΓΕΤ από τη Δυτική Ελλάδα 
(εντάξεις 34,2Μ€ σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, πληρωμές 2,1Μ€), με 
χαρακτηριστική την παρουσία νέων επιχειρήσεων ειδικότερα σε ΤΠΕ, αγροδιατροφή, υγεία-
φάρμακα. Σχετικά με τις ερευνητικές υποδομές με κόμβο στην ΔΕ εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝΕΚ 
δράσεις με Π/Υ 6,3Μ€ σε συναφείς τομείς με το RIS3 της ΔΕ.  
Ανακοινώθηκε επίσης η προδημοσίευση του 2ου κύκλου της εθνικής πρόσκλησης για ερευνητικά 
έργα, την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους «Φορείς Τεχνολογίας & Έρευνας» 
καθώς και η αξιοποίηση της Σφραγίδα Αριστείας για επιχειρήσεις.  
Επίσης ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των ειδικών προσκλήσεων για «Ανοιχτή 
Καινοτομία στον Πολιτισμό», «Υδατοκαλλιέργεια» και «Βιομηχανικά Υλικά» όπου η Δυτική 
Ελλάδα να είναι 3η σε υποβολές προτάσεων. 
Επίσης ζητήθηκε διευκρίνιση για την απάλειψη της ΕΠ1α στη 2η αναθεώρηση του 
Προγράμματος. 
Τέλος έγινε αναφορά για την υποστήριξη της ΓΓΕΤ προς τα ΠΕΠ π.χ. με τη διάθεση του μητρώου 
αξιολογητών, αλλά και σε πρόσφατα στοιχεία αύξησης του ποσοστού του ΑΕΠ που διατίθεται 
στην έρευνα και καινοτομία. 
 
Πανεπιστήμιο Πάτρας 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει στηρίξει το Πανεπιστήμιο Πάτρας για τη προώθηση πολλών 
υποδομών του και εκφράστηκε η σχετική ικανοποίηση. 
 
ΠΣΕΚ 
Τονίσθηκε ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση του ΑΕΠ μέσω της Ε&Κ, μέσω της αύξησης 
των απαραίτητων πόρων, με πυλώνες την αριστεία και την αξιολόγηση με πιο ουσιαστικούς 
δείκτες. 
 
ΓΣΕΒΕΕ 
Τονίστηκε η ανάγκη για τη στήριξη δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και το 
ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μερικές φορές δύσκολο να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των προσκλήσεων . 
 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 
Αναφέρθηκε ότι οι δράσεις, που αφορούν τον τομέα Υγεία και ιδιαίτερα την πρωτοβάθμια 
υγεία, υλοποιούνται ήδη από το Δεκέμβριο 2017 ενώ για τη Δυτική Ελλάδα η έναρξη 
επιλεξιμότητας των 11 ΤΟΜΥ θα είναι 1/2/2019 (με άμεση δυνατότητα καταχώρισης δαπανών) 
ενώ έχει ήδη συνταχθεί σχέδιο πρόσκλησης σύμφωνα με την σημερινή εξειδίκευση, το οποίο 
αναμένεται σύντομα να αποσταλεί  στην  ΔΑ για την προκήρυξη της δράσης . 
 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας 
Τονίσθηκε ότι θα πρέπει να γίνεται συντονισμός με το υπουργείο εργασίας για τις δράσεις 
κατάρτισης. 
 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης  
Αναφέρθηκε ότι τα Κέντρα Κοινότητας ενημερώνουν τους πολίτες με καλό αποτέλεσμα και  
20.100 άτομα έχουν εγγραφεί στο μητρώο ωφελουμένων. Επίσης αναφέρθηκε η παράταση 
διάρκειας του προγράμματος και τη διεύρυνσή του με τη δημιουργία παραρτημάτων στήριξης 
ΡΟΜΑ και κέντρων στήριξης της οικογένειας. Η τροποποίηση της ΚΥΑ για τα Κέντρα Κοινότητας 
επιτρέπει την πρόσληψη επιπλέον ειδικού προσωπικού. 



Τέλος αναφέρθηκε ότι προετοιμάζεται η θεσμοθέτηση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 
όλες τις αναπηρίες εντός του αστικού ιστού και είναι υπό διαμόρφωση η Εθνική Στρατηγική για 
την αποϊδριματοποίηση. 
 
ΕΣΑΜΕΑ 
Αναφέρθηκε ότι παρακολουθούν συστηματικά και μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ τις εξειδικεύσεις του ΕΣΠΑ, 
τονίσθηκε η εφαρμογή των κριτηρίων της μη διάκρισης, προσβασιμότητα και για τις νέες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τονίσθηκε η ανάγκη για τη μοριοδότηση για τα ΑΜΕΑ για τη Δράση για 
την επιδότηση ενοικίου. 
Τονίσθηκε η ικανοποίηση για την δράση της  ΕΣΑΜΕΑ και για το έργο κατασκευής  κέντρου για 
τον αυτισμό στην Πάτρα. 
 
ΠΕΔ 
Έγινε διαπίστωση για την καλή εξέλιξη του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. Αναφέρθηκε ότι 
καθώς υπάρχουν μειωμένες χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ για έργα από το κεντρικό κράτος, το 
ΕΣΠΑ είναι η μόνη διέξοδος. 
Θα πρέπει να δοθεί βάρος στον πρωτογενή τομέα και στους νέους αγρότες με υποδομές 
(αγροτικός εξηλεκτρισμός, αγροτική οδοποιία, άρδευση). 
Επίσης τονίσθηκε ότι για την ποιότητα ζωής απαιτούνται έργα για τη δημοτική οδοποιία, που 
όμως δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 
Έγινε αναφορά στις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των Προγραμμάτων με μεταφορά της 
πίεσης στους δικαιούχους, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις επιστημονικού προσωπικού  
ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους, που οδηγούν σε αδυναμία ωρίμανσης των έργων. 
Τέλος προτάθηκε να δημιουργηθεί Διαχειριστική Αρχή στο επίπεδο των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 
 
ΓΕΩΤΕΕ 
Α) Αγροτική ανάπτυξη  
Διατυπώθηκε το πρόβλημα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσμού (680.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πολύ παραπάνω από τις υπόλοιπες 
χώρες). Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν 82.000 αγροτικές Εκμεταλλεύσεις με 140.000 αγρότες και 
140.000 εργάτες γης (επί το πλείστον μετανάστες), τους οποίους το ΕΚΤ θα πρέπει καλύψει με 
ειδικά προγράμματα. 
Θα πρέπει να γίνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για θέματα υπαίθρου από το ΠΑΑ, το ΠΕΠ 
αλλά και την επιχειρηματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ θα πρέπει να 
υπάρξει διάθεση πόρων για ωρίμανση μελετών. 
Έγινε αναφορά στο έντονο ενδιαφέρον από νέους αγρότες με αυξημένο επενδυτικό 
ενδιαφέρον. 
Β) Προστασία περιβάλλοντος  
Προτάθηκε να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής ιστορίας και η ένταξη όλων των πόλεων στους 
βιολογικούς καθαρισμούς. 
 
ΟΜΑΔΕΣ LEADER 
Αναφέρθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον για τα προγράμματα Leader του ΠΑΑ, ενώ διαπιστώθηκε ότι 
δεν υπήρξε ενεργοποίηση του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ σε αυτό το πρόγραμμα αλλά θα πρέπει αυτό 
να γίνει για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. 
 



ΕΥΚΕ 
Αναφέρθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα και στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό για 
απλοποιημένα κόστη (όχι μόνο στον De minimis) καθώς και για τις Υπηρεσίες Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος. 
 
ΜΟΔ 
Έγινε αναφορά στις ομάδες στήριξης δικαιούχων για το ΕΚΤ και έργα Περιβάλλοντος, τη 
λειτουργία του ΠΣΚΕ κλπ. 
Επίσης έγινε ενημέρωση ότι πρόσφατα συστάθηκε ομάδα στήριξης δικαιούχων για έργα με το 
σύστημα μελέτη-κατασκευή.  
Τέλος τονίσθηκε η προώθηση της αξιολόγησης των στελεχών του συστήματος διαχείρισης του 
ΕΣΠΑ. 
 
ΣΕΠΕ 
Υποστηρίχθηκε  η περεταίρω εφαρμογή του απλοποιημένου κόστους και η αύξηση π/υ για τα 
ερευνητικά σχέδια στις ΤΠΕ. 
Όσο αναφορά την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση τονίσθηκαν και τα θετικά σημεία:  

 Η Ελλάδα στις πολύ προηγμένες χώρες (36η στον κόσμο) 

 Βράβευση από την ΕΕ για την αυτόματη ίδρυση επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου 
Η ΠΔΕ μπορεί να γίνει η 1η περιφέρεια για ολιστική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
προωθώντας  τη φιλοσοφία του smart region. 
Όσο αναφορά το ανθρώπινο δυναμικό στις ΤΠΕ, διαπιστώθηκε δεν υπάρχει κεφαλαιοποίηση σε 
θέματα επενδύσεων, αλλά έγινε αναφορά σε 2 πρόσφατες μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες 
με ~200 Νέων Θέσεων Εργασίας.  
Επίσης προτάθηκε η δημιουργία Ζώνης καινοτομίας (λογισμικού) για συστηματική και βιώσιμη 
ανάπτυξη του κλάδου κοντά στο Πανεπιστήμιο. 
Τέλος εκφράστηκε η ανάγκη για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό στον τομέα των ΤΠΕ (ΝΘΕ 2+1 χρόνια) 
 
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων μελών καθώς και λοιπών παρατηρητών 
εκπροσώπων διαφόρων φορέων (μη μέλη Επ.Πα) . 
 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 
 
 
 
 
 

Απόστολος Κατσιφάρας  
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  

 
Συνημμένα:  
1. Κατάλογος των συμμετεχόντων μελών 
2. 14η έκδοση Εξειδίκευσης Εφαρμογής δράσεων του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2014-2020 
3. Νέα ή τροποποιημένα κριτήρια επιλογής πράξεων ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2014-2020 
 
 



Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Με δικαίωμα Ψήφου 
Ιδιότητα Επώνυμο Όνομα 

1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειάρχης Πρόεδρος Επιτροπής 
Παρακολούθησης 

Κατσιφάρας Απόστολος 

2. Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) Υπουργείο 
Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Φίρμπας Ιωάννης 

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτική Ελλάδα  2014-2020 Σταθοπούλου Άλκηστη 

4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Μπαρλαμπάς Παναγιώτης 

5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ)  

Ζαμπέλη Μαρία 

6. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων  

Σωπάκη  Αλεξάνδρα 

7. Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας  Γογγολίδης Βασίλης 

8. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

Αναστασόπουλος Σπύρος 

9. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής   Παπαρρίζου Βαλεντίνη 

10. ΜΟΔ ΑΕ   Αντωνάκος Πέτρος 

11. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τουρισμού  - Υπουργείο Τουρισμού  Παναγιώτου  Παναγιώτα 

12. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (τομέας Εσωτερικών)  

Αναστασόπουλος Σπυρίδων 

13. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής  Μηνά Ευαγγελία 

14. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας)  

Κασάπογλου Ευάγγελος 

15. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας, Τομέας 
Ενέργειας 

Μπαταγιάννης Γεώργιος 

16. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος  Γιάνναρης Κωνσταντίνος 

17. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(τομέας Παιδείας) 

Χατζηκωνσταντίνου Σωκράτης 

18. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας  Καθαράκη Μαρία 

19. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού Κόμβου Μάγια 

20. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας 
Υποδομών και Μεταφορών) 

Μπινιάρης  Απόστολος 

21. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας  

Καραβίδας Δημήτριος 

22. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Παπαβασιλείου Περικλής 

23. ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας - Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ ΔΕ  Καρπής Αθανάσιος 

24. Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας - Πρόεδρος Αγγελόπουλος Γεώργιος 

25. Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία  Γκορίλας  Θωμάς  

26. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)  Πετρόπουλος Κωνσταντίνος 

27. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE) Σκέντζος Παναγιώτης 

28. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ)  Δούρος Θεόδωρος 

29. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ) Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

30. Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ)  Παπαρίδου Παναγιώτα 

 
Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Χωρίς δικαίωμα Ψήφου 
1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG REGIO Κονίδας Βασίλειος 

2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG REGIO Γκόγκος Χρήστος 

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG EMPLΟΙ F.3  Γερολυμάτου Ευαγγελία 

4. ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Τσιμπρή Ηρώ 

5. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων   Ροκίδης Κλεάνθης 

6. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης  Ρωμανού Αγγελική 

7. ΕΥΣΣΑ Καραπατάκη Εμμανουέλλα 

8. ΕΥΣΕ Μιχαλόπουλος Άγγελος 

9. ΕΥΘΥ Κανελλόπουλος Ανδρέας 

10. Γραφείο ΓΓ ΕΔ ΕΣΠΑ Κάρμης Ανδρέας 
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